UcHwAŁA NRv/37l2015
RADY GMINY Żnr.lztrlÓw
z dnia 30 marca2015r.
w sprawie ustaleniaszczegółowegosposobu i zakresu świadczeniausługw zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli
nieruchomościi zagospodarowaniaĘch odpadów, w zamian za aiszczoną przez
właściciela
nieruchomościopłatęza gospodarowanieodpadami komunalnymi
Na podstawieart.18ust.2pkt 15iart'40ust. l, art.41ust. l ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorządzie
gminnym (t. j, Dz.U.z20|3r., poz' 594ze nn.) wzvti4zku zart.6r, ustawy zdnia |3września1996r.
o utrrymaniu crystościi porządku w gminach (t. j. Dz.IJ. z20|3 r,, poz. |399 ze zrrr.),Rada Gminy Że|azków po
uzyskaniu porytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu w zakesie
częstotliwościodbieraniaodpadów komunalnych uchwalą co następuje:
$ 1. Uchwałaokreśla:
|) szczegółowy sposób i zakres świadczeniausfug w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomościi zagospodarowanietych odpadów;
2) częstotliwość
odbieraniaodpadów komunalnych od właściciela
nieruchomości;
3) sposób świadczeniausługprzez punkt seleĘwnego zbierania odpadów komunalnych;
4) tryb i sposób zgłaszaniaprzez właścicielinieruchomościprzypadków niewłaściwego
świadczeniausługprzez
przedsiębiorcęodbierającegoodpady komunalne od właścicielinieruchomościlub ptzez prowadzącegopunł1
seleĘwnego zbierania odpadów komunalnych.
s 2. l. w systemieuczestnicząmieszkańcyGminy Że|azków,to jest osoby stalelub czasowozameldowanejak
również zamieszkałęna terenieGminy Że|azków bez meldunku.
2. System obejmujejedynie odpady w).tworzonew gospodarstwachdomowych, wyłączonesą z niego odpady
pochodzącezdziała|nościgospodarczej,nawetjeśliprowadzonajest ona w miejscu zamieszkania.
3. W prrypadku prowadzeniaw częścilokalu mieszkalnego obsługibiurowej działalności
gospodarczejopłatę
za gospodarowanieodpadami komunalnymi uiszcza się w ramach optaĘ dotyczącej nieruchomości,na których
zamieszkują mieszkńcy.
$ 3. 1. w zarnian za pobraną op|atęza gospodarowanieodpadami komunalnymi Gmina Że|azków zapewnia
właścicielomnieruchomościpozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, pr,y crym rozumie się
przez to odbieranie odpadów zterenu nieruchomości,na których zamieszkują mieszkańcy oraz wpunkcie
seleĘwnego zbierania odpadów komunalnych. odpady komunalnebędąodbieraneod właściciela
nieruchomości
według podziału na następujące frakcje zgodnie zprzyjętą na terenie Gminy Że|azków średniąilością
w;rtworzonychodpadów przez jednegomieszkańca w ciągu tygodnia w wysokości25 l:
1) mrieszane odpady komunalne(frakcja mokra);
2) odpady zbieranew sposób seleĘwny (frakcja sucha):
a) szkło(kazda ilość),
b) papier (kaŹdailość),
c) metale' tworry w a sztucmrc,opakowaniawielomateriałowe(kazda ilość),
d) odpady ulegającebiodegradacji(do 5 worków |20I),
e)popiółlhłŻel zpalenisk domowych (ilość zgromadzona wpojemniku prrystosowanym do gromadzenia
popiołustanowiącymwłasność
właściciela
nieruchomościo wielkościmaksymalnie |20 |każdy),
f) meble i inne odpady wielkogabarytowe(do 5 szt.jednorazowo),
g) odpady budowlane i rozbiórkowe (do l00 kg jednorazowo w prrypadku odpadów lekkich, objętościowych
max do 480 litrów).
h) przeterminowaneleki i chemikalia,
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i) zuż"yte
bateriei akumulatory,
j) nlzyty sprzętelektrycmy i elektronicmy,
k) ruĄte opony (4 sfuki z samochoduosobowego)'
l) komunalneodpady niebezpieczne.
$ 4. l. Frakcje odpadów komunalnych dzieli się na dwie BruPY,ze względu na sposób odbioru:
l) grupa odpadów odbieranych z nieruchomości:odpady zmieszane' odpady ulegającebiodegradacji,tworrywa
sztuczne,odpady wielomateriałowe,metal,szkło,papier oraz popióUi,ie| z palenisk domowych;
2) grupa odpadów przyjmowanych od mieszkańców w punkcie seleĘwnej zbiórki odpadów komunalnych:
odpady elektrycme i elektronicme, baterie i akumulatory, komunalne odpady niebezpieczne, chemikalią
przeterminowane leki, ruĘte opony' meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz odpady budowlane
i rozbiórkowe.
$5. l.Komunalne odpady zmieszane, wzamian za uiszczoną przez właścicielanieruchomościopłatęza
gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane będą bez względu na rodzaj zabudowy co najmniej raz
w miesiącu, za wyjątkiem miesięcy od maja do sierpnia dvta razy w miesiącu, przy czym odbieranie następuje
w ten sam dzień miesiąca,zzastrzeŻeniemust. 2,
2. odbieranie odpadów, o których mowa w ust. l odbywa się zgodnie z harmonogramemustalonym przez
Gminę ŻeIazków zpodmiotem odbierającymodpady komunalne, zktórym Gmina Że\azków zawatłaumowę na
odbieranieodpadów komunalnych albo na odbieraniei zagospodarowanieodpadów komunalnych.
$ 6. 1. Szkło zbieraneseleĘwnie umieszczasię w pojemniku lub worku w kolorze zielonym lub biĄm.
2. Papier zbierany seleĘwnie umieszcza się w pojemniku lub worku w kolorze niebieskim.
3. Metale, tworrywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe zbierane seleĘwnie
w pojemniku lub worku w kolorze ióĘm.

umieszcza się

4. odpady biodegradowalnew tym zielone umieszcza się w pojemniku lub worku w kolorze brqzowym.
5' odpady o których mowa w ust. l _ 3 zebranezgodnie zzasadarni seleĘwnej zbiórki w zamian zaliszczoną
przezwłaścicielanieruchomościopł.atę
za gospodarowanieodpadami komunalnymi, odbieranebędą bez względu
narodzaj zabudowy raz w miesi4cu.
6. odpady biodegradowalnew tym zielone w zamian za uiszczoną przez właścicielanieruchomościopłatęza
gospodarowanieodpadami komunalnymi, odbieranebędą bez względu na rodzaj zabudowy 1 raz w miesiącu od
kwietnia do pazdziernika.
1.PopióUŻuŻel zpalenisk domowych umieszcza się wpojemniku |f0| kaŻdy, stanowiącym własność
właścicielanieruchomości.W zamian za uiszczoną przez właścicielanieruchomościopłatęza gospodarowanie
odpadami komunalnymi' popiół odbierany będzie bez względu na rodzaj zabudowy w sezonie grzewcrym 2 rary
w miesiącu odpuŻdziemikado kwietnia.
8. odbieranie odpadów, o których mowa w ust. l-4 i 7 odbywa się zgodnie z harmonogramemustalonymprzez
Gminę ŻeIazków zpodmiotem odbierającymodpady komunalne' zktórym Gmina Że|azków zawarł'aumowę na
odbieranieodpadów komunalnych, albo na odbieranie i zagospodarowanieodpadów komunalnych.Harmonogram
nieruchomości,
od których mają one zostaćodebrane.
odbioru odpadów zostanieudostępnionywłaścicielom
$7. l.Zbiórka odpadów wielkogabarytowychbędzie prowadzona 2razy wroku wterminach imiejscu
lokalizacji punktu seleĘwnego zbierania odpadów komunalnych, podanych do wiadomości mieszkańcom
z odpowiednimwyprzedzeniem,ustalonymprzez Gminę Że|azkowz podmiotemodbierającymodpady komunalne,
z którym Gmina Że|azków zawarła umowę na odbieranie albo odbieranie i zagospodarowanie odpadów
komunalnych.
2. odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych
niewymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zaniaru prowadzenia robót do właściwegoorganu
administracji,odbieranebędą Zrazy w roku wterminach imiejscu lokalizacji punktu seleĘwnego zbierania
odpadów komunalnych,podanych do wiadomościmieszkańcom z odpowiednim wyprzedzeniem,ustalonym przez
Gminę Że|azków z podmiotem odbierającymodpady komunalne, z którym Gmina Żelazków za'watłaumowę na
odbieraniealbo odbieraniei zagospodarowanieodpadów komunalnych.
Przewodni czacv
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3. Przeterminowaneleki z gospodarstwdomowych mieszkancy gminy samodzielnięmogą równieŻ dostarczaĆ
do prrychodni i aptek, uczestnicz4cych w ich zbiórce, w których majdują się pojemniki do zbierania Ęch
odpadów.
4'ZuĘte przenośnebaterie iprzenośne akumulatory mozra przekazywać, do punktów ich sprzedary
detalicznej, których powierzchnia sprzedtĘ przeY.racza25 m2, do punktów sprzeduĘ hurtowej, atakŻe
przedsiębiorcomświadczącymustugi w zakresie wymiany nlĘĘch baterii hlb ntzytych akumulatorów.
5.Prry zakupie nowego sprzęfu eleklrycznego i eleklronicznego istnieje możliwośćpozostawienia n,lĘtego
w punkcie handlowym.
$ 8. l. Punkt seleĘwnego zbierania odpadów komunalnych świadczy usługi na tzecz właścicieli
nieruchomości,odbierając w szczególności dostarczony do niego: zuĄty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
przenośnebaterie i akumulatory, przeterminowaneleki i chemikalia, nlĘte opony' inne odpady niebezpiecme
wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych, zgodnie z harmonogramem w terminach podanych do
wiadomośc
i mieszkańcom z odpowiednim wyprzedzeniem.
2. Informacja o lokalizacji oraz terminach świadczeniausł.ugprzez punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych będzie podana do wiadomościmieszkańcom zodpowiednim wyprzedzeniem, ustalonym przez
Gminę Że|azków zpodmiotem odbierającymodpady komunalne,zktórym Gmina Że|azków zawarłaumowę na
odbieraniealbo odbieraniei zagospodarowanieodpadów komunalnych.
3. Transport odpadów do punktu seleĘwnego zbierania odpadów komunalnych mieszkańcy zapewniają we
własnym zakresie i na własny kosf oraz umieszczają ie przy pomocy pracownika Punktu w odpowiednich
pojemnikach,kontenerachbądźmiejscach.
$ 9. Wójt Gminy Że|azków podaje do publicmej wiadomościw sposób mvyczajowo przyjęty otaz na stronie
internetowejgminy, tablicach informacyjnych Urzędu Gminy, oraz informatorze społeczno- kulturalnym Gminy
ŻeIazków harmonogramodbioru odpadów komunalnych
s 10. 1' Podmiot odbieĘący odpady komunalne zobowięany jest stworzyć warunki właścicielowi
nieruchomości,do zbieraria odpadów komunalnych zrnieszanych i selektywnie zebranych, przez dostarczenie
właścicielowinieruchomościpojemników i worków, w ramach ptzejęcia tego obowiązku przez gminę jako część
ustugi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicielinieruchomości,w zamian za uiszczoną przez
właściciela
nieruchomościopłatęza gospodarowanieodpadamikomunalnymi.
2. Podmiot odbierającyodpady komunalneodbierze wyłączniete odpady,które są umieszczonew omaczonych
pojemnikachi workach.
3. odpady zgromadzone obok pojemników i worków lub brak ich wystawienią o których mowa w ust. l,
atakŻeodpady umieszczonew pojemnikachi workach nie spełniającychwymogów, nie będąodbierane.
4. Pojemniki oraz worki z nieodpowiednią zawartościązostaną odebrane przez podmiot, ale przy zg]oszonej
kolejnej nieprawidłowości doĘczącej gromadzenia odpadów niezgodnie zzasadani naliczona zostanie
włŃcicielowi opłatajak zaodpady zmieszane.
$ 11. odpady komunalne odebrane od właścicielinieruchomościw ramach gminnego systemu gospodarki
odpadami przekaqwane są uprawnionemupodmiotowi w celu poddania procesom odzysku lub unieszkodliwiania
zgodnie z obowiązującymiw tym zakresie przepisami.
$ 12. 1 Niewłaściwy sposób świadczeniausług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
i prowadzącego punkt seleĘwnego zbierania odpadów komunalnych na\eĘ zg}'aszaćdo Urzędu Gminy
w Że|azkowie do godziny 12 następnego dnia roboczego po wystąpieniu nieprawidłowości w jeden
pocztyelektronicznej,pisemnielub osobiście.
z następujących
sposobów:telefonicznie,za pośrednictwem
2. Przedsiębiorca dokonuje odbioru reklamacyjnego i niezwłocznie kontaktuje się ze zg)aszającymustalając
z nim dogodny termin odbioru.
$ 13. WykonanieuchwĄ powierzasię Wójtowi Gminy Że|azków.
$ 14. Traci moc UchwałaNr XXXV/I85/l3 Rady Gminy Że|azkówz dnia7 marca2013r. w sprawieustalenia
szczegółowegosposobu i zakresu świadczeniausługw zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomościi zagospodarowaniatych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicielanieruchomościopłatę
za gospodarowanieodpadamikomunalnymi.
Przerł'odni czacy
Rady Gminy Żelazi<ów
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$ 15.Uchwała wchodzi w zycie po upĘwie 14dni od dnia jej ogłoszeniaw Dzienniku Urzędowym
WojewódfwaWielkopolskiego.

."5;"".Wff*.*Józef Leśny
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Załącznikdo UchwaĘ NrYl37/20|5
Rady Gminy Żelazków
z dnia 30 marca 2015 r.
HARMoNoGRAMczĘsToTLIwoŚcI oDBIoRU oDPADow KoMUNALNYCH Z MERUcHoMoSo ZAMIESZKAŁYCH
BEZWZGLEDUNA RODZAJZABUDOWY
ILOSC ODPADOW
CzĘsToTLIwosC
GRUPAODPADOW
ODPADY
ZMIESZANE

Odpady odbierane
z nieruchomości

BIODEGRADOWALNE
WTYMZIELONE
TWORZYWA SZTUCZNE

wIELoMATERI.AŁowE
METAL

sZKŁo
PAPIER

PoP|oŁlŻuŻEL
Z PALEMSK DOMOWYCH
MEBLE I INNE ODPADY
WIELKOGABARYTOWE
ODPADY BUDOWLANE
I RoZBIÓRKowE
Odpady przyjmowane od
mieszkańca w punkcie
komunalnych

PRZETERMINOWANE
T , F . K TT C H F . M T K A T , T A

ODPADY ELEKTRYCZNE
I ELEKTROMCZNE
BATENE
I AKUMIILATORY
OPONY
ODPADYNIEBEZPIECZNE

Raz w miesiącu, za wyjątkiem
miesięcy od maja do sierpnia
dwa razv w miesiacu

Zgodnie z przyjętą na terenie
Gminy średniąilością
wytworzonych odpadów na
iedneeo mieszkańca

Raz w miesiącu od kwietnia
do oaździemika
Raz w miesiącu
Raz w miesiacu
Raz w miesiacu
Raz w miesiącu
Raz w miesiacu
W okresie grzewczym dwa
razy w miesiącu od
ońdziemika do kwietnia

Max do 5 worków l20 |

2 razy w roku

Do 100 kg jednorźVowo'
w przypadku odpadów
lekkich, objętościowomax do
480 litrów
kazda ilość

2 razy w roku

1 dzień w tygodniu w godz.
8.00-13.00(sobota)
l dzień w tygodniu w godz.
8.00-13.00(sobota)
1 dzień w tygodniu w godz.
8.00-13.00(sobota)

krżda ilośó
każdailośó
kazda ilośó
każdailość
każdł ilość

ilośćzgromadzona
w pojemniku o pojemności
120 I kazdv
Do 5 sztuk iednorazowo

kazda ilość
każdailość

2 razy w roku

4 sztuki z samochodu

1 dzień w Ęgodniu w godz.
8.00-13.00(sobota)

kazda ilość

Przewodniczący
Radv- GńJnv Zelazków
!4Lb."1
J&f l*śhy
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